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hoofdstuk 8

Herstructurering vastgelegd

Meer nog dan tijdens de eerste helft van de jaren tachtig verliep in de periode 1985-
1988 de herstructurering van het stukgoed via paritaire akkoorden en bemoeienis 
van de overheid. Specifiek voor de Amsterdamse SHB was de dominante cacaopiek 
met de wringende combinatie van een dalend personeelsbestand en tekorten en 
dientengevolge inleen van arbeidskracht. De weerstand van de havenarbeiders uitte 
zich onder meer in stakingen. In Amsterdam was dat een klassiek CAO-conflict. Even 
klassiek was de gezondheidsschade, deze keer door bestrijdingsmiddelen, gebruikt 
tijdens het transport van cacaobonen.

Fantastisch akkoord
Ook gedurende het jaar 1985 kende de SHB aanzienlijk meer tekorten dan overschot-

ten. In vergelijking met 1984 was het contrast minder scherp, de inleen lager (12 procent), 
de leegloop vrijwel gelijk (7,7 procent) en het personeelsbestand met dertig personen 
gedaald naar 575.1 De goederenoverslag van het zeegaand verkeer boekte opnieuw een 
record: 27,6 miljoen ton (ruim een half miljoen meer dan in 1984).2

De peildatumrekening van 1 januari 1985 gaf een tekort te zien van 39 arbeiders. De 
Vervoersbond FNV wilde twintig mensen via de vacaturebank in vaste dienst plaatsen en 
negentien jongeren tot het leerlingstelsel toelaten. De SVN hield het op maximaal 25 leer-
lingen.3 Daarop reageerden de gezamenlijke ondernemingsraden met een Open Brief, voor-
zien van aanvullende eisen als drastische terugdringing van de inleen en beëindiging van 
de derde taak en prestatiebeloningen.4 Een “Info” aan de collega’s sloot af met “Tenslotte 
is het niet ondenkbaar dat we binnenkort een beroep op u zullen doen om bovenstaande 
eisen kracht bij te zetten”.5 Dat gebeurde al een week later, 15 maart, met een werkonder-
breking van een uur bij CTA en OBA. Een paar dagen later bleek de SVN bereid alsnog acht 
man uit de vacaturebank door te laten stromen. De vervoersbond verwierp dit bod.

Inmiddels waren de onderhandelingen over de nieuwe CAO aan de gang. Opnieuw 
dreigde de ontkoppeling van de CAO’s in het stukgoed van Rotterdam en Amsterdam. 
Een protest in een middagstaking van 350 arbeiders van CTA en SHB mondde uit in een 
demonstratie voor het Havengebouw en een bezoek van een delegatie aan de SVN. Aan 

1 Totaal aantal tekorten: 15.328. Overschotten: 9.503. Totale inleen: 5.214 (Het Kappie: 4.132, chauffeurs: 1.082). 
Overzichtsstaten correspondentie ondernemingsraad 1985 - IISG-AHBd.
2 Haven Amsterdam, statistieken - http://www.portofamsterdam.nl (schepen naar tonnageklasse in de 
Amsterdamse haven 1960-2008).
3 Verslag vergadering ondernemingsraad, 4 februari 1985 - IISG-AHBd.
4 Ondernemingsraden CTA, OBA, SHB, VCK en CCV (Cornelder’s Controle- en Veembedrijf ), Open Brief aan 
directie SVN, 6 maart 1985 - idem.
5 Ondernemingsraden CTA, OBA, SHB en VCK, 7 maart 1985 - idem.
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de eisen in de Open Brief voegden ze “stop de piekregeling” toe.6 Twee weken later lag er 
een afspraak over de tekorten: twintig mensen erbij en minimaal negentien leerlingen naar 
school. Tevens kwam er een paritaire werkgroep om de piekregeling opnieuw te bezien en 
gaven de bonden evenals in 1984 hun steun aan de B-pool.7

Zoals gebruikelijk sleepten de onderhandelingen over de CAO zich voort. Twistpunt was 
de arbeidstijdverkorting. De Vervoersbond FNV hoopte daarmee ontslagen te voorkomen 
en bracht als financieringsbron de “winsten, rendementen en productiviteitsstijging” naar 
voren; een bijdrage uit de prijscompensatie of het loon werd afgewezen.8 Dat gold ook voor 
het bod van de scheepvaartverenigingen om per dag een kwartier korter te werken (3,2 pro-
cent), wanneer de ondernemers vijf al bestaande roostervrije dagen mochten aanwijzen.9

Een doorbraak kwam in juni 1985 met het akkoord dat de commissie Van der Louw 
bereikte; arbeidstijdverkorting, voor een deel betaald uit het loon, was daar een onderdeel 
van.10 De commissie had zo’n vijf maanden in stilte gewerkt, met op zak een alarmbericht 
van het Gemeentelijk Havenbedrijf: tot 1990 in de Rotterdamse stukgoedbedrijven 1.500 
arbeiders en beambten ‘te veel’, ruim een kwart van het totaal.11 Het akkoord kwam na een 
lange nacht op een zaterdagochtend tot stand, onderhandelaar Marges citeerde instem-
mend het CPN dagblad De Waarheid, toen hij het akkoord “fantastisch” noemde.12

Direct daarna ging de Amsterdamse commissie Lems aan de slag om op een verge-
lijkbaar akkoord uit te komen.. Ondanks de tekorten bij de SHB, de inleen, de tewerkstel-
ling van niet-geregistreerde derden en het doorstaan kreeg ook deze commissie een alarm 
mee.13 Bleven maatregelen uit, was in de stukgoedsector een surplus van driehonderd 
arbeiders onvermijdelijk. In tegenstelling tot de vervoersbond vond de ondernemingsraad 
van de SHB dit getal ongeloofwaardig.14

Het akkoord – ingaande 1 januari 1987 – had als uitgangspunt dat bij de deelnemende 
bedrijven tot 1991 geen gedwongen ontslagen “behoefden plaats te vinden”. Het bestond 
samengevat uit zeven onderdelen.15

6 Vervoersbond FNV, Info Havens, 2 mei 1985. De niet door de bond gesteunde actie had als direct resultaat 
dat ook in het stukgoed de scheepvaartverenigingen instemden met één CAO. Na enig getouwtrek vergoedden de 
directies van CTA en SHB de helft van de gestaakte uren. Brief directie CTA, 13 mei 1985 - idem.
7 Protocol SVN, Vervoersbond FNV, Vervoersbond CNV, 9 mei 1985 - idem.
8 Vervoersbond FNV, CAO ‘85. Nieuws over de onderhandelingen, 1 april 1985 - idem.
9 SVZ/SVN, Werkgeversaanbod stukgoed-CAO Rotterdamse en Amsterdamse haven, 29 mei 1985 - idem.
10 De commissie Van der Louw stond model voor de in juli gestarte commissie onder leiding van A.J. Lems. 
Ook Lems was prominent lid van de Partij van de Arbeid. Hij was eerder lid van de Rotterdamse gemeenteraad en 
burgemeester van Schiedam. De Vervoersbond FNV benaderde hem als lid van de Nationale Havenraad. Op het 
moment dat Lems begon, was in Rotterdam eind juni een principeakkoord bereikt.
11 A.G. Elshove, Beleidsnota voor de tweede helft van de jaren tachtig, 18 juni 1985, p. 5 (hierna: Beleidsnota) 
- IISG-AHBd.
12 Vervoersbond FNV, Informatie, 1 juli 1985. De Waarheid, 26 juli 1985.
13 Doorstaan: in strijd met de CAO één of meer taken verrichten buiten de reguliere arbeidstijd. Soms bleef dit 
werk buiten de registratie van de pool, wanneer baas en arbeiders dat direct met elkaar regelden.
14 Verslag vergadering ondernemingsraad SHB, 26 augustus 1985 - IISG-AHBd.
15 Akkoord, zoals overeengekomen tussen de Scheepvaart Vereniging Noord, Vervoersbond FNV, Vervoersbond 
CNV en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 6 september 1985. Geldend voor onder meer de 
SHB en CTA, Ter Haak Stuwadoors, C. Scheuer Stevedoring, VCK, Waterlandse Havenbedrijven - idem.
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1.  Voortzetting van de bestaande regeling voor 57½-jarigen. Tot 65 jaar: 75 procent bruto 
van het laatst verdiende loon. Deelname voor arbeiders vrijwillig, voor bedrijven verplicht.16

2.  Invoering van 5 procent arbeidstijdverkorting (ondernemers financierden 3,2 procent, 
arbeiders 1,8 procent). Vorm: roostervrije dagen (11,5), dagelijks (23 minuten) of een com-
binatie daarvan.
3.  Invoering van een 55+-regeling, verbonden aan een verplichte uittreding op 60-jarige 
leeftijd. Tevens: 11 procent arbeidstijdverkorting (27 dagen), korting op bruto maandsala-
ris: 5,5 procent. Bij vertrek met 60 jaar: 90 procent van het dan geldende basismaandsala-
ris. Deelname arbeiders vrijwillig, bedrijven verplicht.17

4.  Streven naar uitbreiding aantal jongeren in het leerlingstelsel. Tot en met 1990: 70.
5.  Vorming van een pool voor direct personeel in een situatie van faillissement of een tij-
delijk overcompleet (PFO). Een administratieve constructie binnen de SHB, bijdrage AWF 
bij leegloop: 70 procent.
6.  Vorming van een om-, her- en bijscholingspool (OHP) – verbonden aan SHB – voor 
indirect personeel en beambten bij verlies van arbeidsplaats in een situatie van faillisse-
ment. Gericht op bemiddeling naar een nieuwe arbeidsplaats. Deelname vrijwillig, gedu-
rende negen maanden 85 procent bruto van het laatst verdiende loon (aanvulling tot 100 
procent afhankelijk van opzegtermijn), daarna 75 procent. Bijdrage AWF, zes maanden: 70 
procent.
7.  Bepaling stukgoeddeel van de SHB op 55 procent van het directe personeelsbestand in 
de stukgoedsector. Maximale omvang jaarlijks vast te stellen door minister (na raadple-
ging AWF). Gedurende 1986: (voorlopig) 521 arbeiders.

In beide havens kregen de akkoorden geen juichend onthaal. Tijdens de overlegvergade-
ring van de ondernemingsraad van de SHB stond de meerderheid afwijzend tegenover het 
Lems akkoord. Bovendien was het een kwestie van “slikken of stikken”; ook als individu-
eel vakbondslid resteerde de keuze aannemen of wegstemmen. Een ander bezwaar was 
dat het akkoord niet voorzag in een voor de werkgelegenheid gunstige ontwikkeling, bij-
voorbeeld door een tragere containerisatie. Toegespitst op onderdelen richtte de kritiek 
zich op de gedeeltelijke zelffinanciering van de arbeidstijdverkorting, de beperking van de 
leeftijdregelingen tot de stukgoedsector, het ontbreken van een extra instroom van jonge-
ren en het uitblijven van maatregelen tegen derden.18

Al eerder was een vergelijkbaar commentaar in Rotterdam te horen. Twijfels bestonden 
daar over de berekeningen en prognoses. Waren het overwerk, de onderbezette ploegen 
en de hogere ploegproductie meegerekend? Zo nee, dan was het overcompleet van 1.500 al 
voor 1990 weggewerkt. Wat stond er na 1990 te gebeuren, de reorganisaties en fusies gin-
gen door, was dan de weg vrij voor gedwongen ontslagen?19 Een grote zorg was de positie 
van de SHB. De toegenomen afhankelijkheid van het AWF vergrootte de kwetsbaarheid. 

16 Hiervoor kwamen 32 SHB’ers in aanmerking - Verslag overlegvergadering, 30 september 1985 - idem.
17 Bij de SHB waren hiervoor 109 kandidaten - idem.
18 Verslag extra overlegvergadering van de ondernemingsraad, 18 september 1985. In een brief aan het personeel, 
18 september 1985, gaf de directie te kennen dat de geuite kritiek “volstrekt niet tot de competentie van de onder-
nemingsraad behoort en deze dan ook af te wijzen” - idem.
19 De Waarheid, 19 juli 1985.
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De SHB leek wel een opvangcentrum voor 
overtollig verklaarde arbeiders.20 Of in de 
woorden van Elshove, een “parkeerhaven 
voor werklozen”. Een opvallende eensge-
zindheid, maar dan wel uit verschillende 
overwegingen. In de eerste benadering lag 
de vrees besloten dat de arbeidsvoorwaar-
den bij de SHB zouden evolueren naar 
‘Antwerpse toestanden’ met een doorwer-
king naar andere bedrijven. Bij Elshove ging 
het om de ondermijning van de poolfunctie 
(te veel mensen in de SHB met verouderde 
kwalificaties).21

De onderhandelaars van de Vervoers-
bond FNV reageerden fel op de kritiek 
en haar vertolkers. Dat het akkoord niet 
sluitend zou zijn, trof hen het meest.22 
Bondsbestuurder Karel Ravesteijn zette in 
Amsterdam de discussie op scherp met de 
uitspraak: “Er was absoluut niet meer te 
bereiken geweest. Als we dit niet nemen, 
dan komt er géén akkoord en dat wordt een ramp voor de haven.”23 Niettemin bleek in 
Amsterdam de kritiek aangeslagen, bij het referendum – deelname 45 procent – stemde 
ruim 40 procent tegen de in het stukgoed afgesloten CAO, waarvan het Lems akkoord deel 
uitmaakte. In Rotterdam was ruim 28 procent tegen.24

Op 9 december volgde de feestelijke ondertekening van de akkoorden door Van der 
Louw, Lems en De Koning. De laatste sprak de overtuiging uit “dat de problematiek die 
de stukgoedsector bedreigde – faillissement en ontslag – tot en met 1990 geen bron van 
zorg meer hoeft te zijn”. De voortgaande steun van het AWF verdedigde hij vanuit een 
aan de sector gebonden leegloop van “buitenproportionele omvang”. De verhoging achtte 
hij rechtvaardig vanwege het tijdelijk karakter en het feit dat bij ontslagen het fonds toch 
aangesproken zou worden om in de uitkeringen te voorzien. Tot slot noemde de minis-
ter de akkoorden een voorbeeld voor de Nederlandse arbeidsverhoudingen. Bewezen was 
weer “dat er door overleg meer resultaat kan worden geboekt dan met acties”.25 Een merk-
waardige overpeinzing, want op dat moment had de Rotterdamse haven twee maanden 

20 J. Toussaint, Het stukgoed-akkoord of De nieuwe kleren van de keizer ... (een kritische beschouwing), 31 
augustus 1985, pp. 4, 5.
21 Elshove, Beleidsnota - p. 9. Elshove herhaalde dat die beschikbaarheid omhoog moest door sturing van de 
arbeidstijdverkorting naar momenten/perioden van leegloop - p. 9.
22 Vervoersbond FNV, Juiste voorlichting over het v.d. Louw stukgoed-akkoord, 24 juli 1985 - IISG-AHBd.
23 De Waarheid, 18 september 1985.
24 Vervoersbond FNV, Uitslagen referenda CAO-onderhandelingen, 3 oktober 1985. De Raam-CAO kreeg de 
steun van 78 procent; stukgoed-CAO in Amsterdam: 60 procent, in Rotterdam: 71 procent - IISG-AHBd.
25 Staatscourant, 10 december 1985.

Poster Sozialistischer Hochschulbund, Bondsrepubliek 

Duitsland, voor 1982, ontwerper: G. Feuerstein - IISG
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van korte, succesvolle acties bij verschillende bedrijven achter de rug. Opnieuw was de 
arbeidstijdverkorting het twistpunt. Deze keer ging het om de uitwerking. De directie van 
de SHB bijvoorbeeld wenste het deel van de door haar gefinancierde arbeidstijdverkorting 
(ongeveer zeven dagen) in te roosteren in slappe tijden. Ze haalde bakzeil, de dagen bleven 
vrij in te roosteren.26

De beperkingen van het Lems akkoord bevorderden de opvang van de tekorten door 
verschillende vormen van inleen. Ondanks allerlei bezwaren van de ondernemingsraden 
nam de detachering uit de Rotterdamse SHB daarbij een belangrijke plaats in.

Detachering
Het bleef de Amsterdamse haven goed gaan. Ook in de jaren 1986 en 1987 brak de 

overslag records, respectievelijk 29,4 (6,5 procent meer dan in 1985) en 29,6 miljoen ton. 
De stijging was vooral afkomstig van het natte massagoed, zoals olie, en het stukgoed.27 
Content was de SVN niet, ze herhaalde haar kritiek op de door de staat onderbelichte 
positie van de “tweede multi-purpose diepzeehaven”. Daarnaast toonde ze zich bezorgd 
over de concurrentie tussen de havens in de ‘range’ Antwerpen/Hamburg via “onderaan-
bieding” (tarievenoorlog).28

Geheel andere zorgen ondervonden de SHB’ers. Bij een teruglopend personeelsbe-
stand – begin 1986: 575, eind 1987: 501 – steeg de inleen spectaculair met 137 procent.29 
Dit vraagstuk lag op het bordje van de paritaire werkgroep piekregeling en zou de gemoe-
deren lange tijd bezighouden. De taak van de werkgroep was bijstelling van de regeling om 
de omvang van de inleen te beperken; de regeling als zodanig aanvaardden de partijen dus.

In de ondernemingsraad meende een meerderheid dat bij optredende tekorten vrijwil-
lig werken op een roostervrije dag mogelijk moest zijn. En wel zo dat het “eigen personeel” 
voorrang had op elke “ingeleende kracht”. Een minderheid en het bestuur van de vak-
bondsafdeling koos voor personeelsuitbreiding volgens het principe van volledige herbe-
zetting van de vrijkomende arbeidsplaatsen.30

In de werkgroep keerde deze kwestie terug. “Werkgeverszijde” stond een ‘gewoon’ hon-
derd procent loon voor ogen, waarbij de roostervrije dag verviel.31 “Werknemerszijde” hield 
vast aan de CAO met een toeslag op het loon van 25 procent, de roostervrije dag schoof dan 

26 de Volkskrant, 24 oktober 1985, NRC Handelsblad, 14 november 1985.
27 Daling aandeel containers van 3,0 procent in 1983 naar 2,5 procent in 1987 - Haven van Amsterdam, statis-
tieken - http://www.portofamsterdam.nl (overslag in de Amsterdamse haven, 1980-2008). In Rotterdam nam de 
totale overslag toe van 233,9 miljoen ton in 1983 naar 255,0 in 1987; in containers van 24,2 miljoen ton in 1983 
naar 30,7 in 1987 - Havenbedrijf Rotterdam, haven in cijfers - http://www.portofrotterdam.nl (totale goedereno-
verslag tijdreeks, 1975-2008).
28 SVN, Jaarverslag 1987, p. 3. In de range Antwerpen/Hamburg nam over de periode 1986-1994 het aandeel van 
de havens in de IJmond af van 7,0 naar 6,4 procent; in de Rijnmond: van 41,6 naar 39,3 procent - Ministerie van 
Verkeer en Waterstaat, Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport 1996-2000, Den Haag 1996, p. 16.
29 Inleen 1985: 5.214 mensdagen, 1986: 8.117 en 1987: 12.358 - Jaarverslag OR 1986 en 1987 - IISG-AHBd.
30 Antwoord OR, 6 maart 1985. Verslag vergadering vakbondsafdeling bij de SHB, 18 april 1985 - idem.
31 SVN, Aan de werknemersleden van de Commissie Pieksituaties, 13 november 1985 - IISG, Archief 
Vervoersbond NVV/FNV, nr. 1454.
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naar een ander tijdstip.32 Bij dit meningsverschil bleef het niet. Ook over andere metho-
den om de inleen te beperken, zoals de detachering van Rotterdamse SHB’ers, kwam 
geen overeenstemming. Mede vanwege de vrees van de bondsdelegatie voor “overslaande 
onrust” uit Rotterdam, stuurde de werkgroep het verdeelde standpunt door naar de onder-
nemingsraden en directies van de garanderende bedrijven.33

Juist in die tijd, november 1985, merkte de ondernemingsraad van de SHB dat bij een 
deelnemend bedrijf arbeiders op contractbasis (drie of zes maanden) in dienst waren.34 
Gevoegd bij de peildatumberekening die een overschot van 33 arbeiders aangaf dat de 
ondernemingsraad “belachelijk” vond, nam de twijfel over de voortgang van de werk-
groep toe. Voor de ondernemingsraad een reden om met vijf voorstellen te komen, daarin 
gesteund door de vakbondsgroep.35 De directie reageerde prompt (*).36

1.  Uitbreiding personeelsbestand. * Directie: onmogelijk, in strijd met het Lems akkoord 
dat gedwongen ontslagen voorkwam.
2.  Toeslag van 60 procent bij werken op roostervrije dag (behoud van die dag). * Directie: 
te duur, 25 procent handhaven.
3.  Drastische verhoging garantie deelnemende bedrijven. * Directie: niet te verwachten 
en niet te verplichten.
4.  Geen contractwerkers. * Directie: in dienst nemen van SHB.
5.  Verschuiving van vijf roostervrije dagen in de cacaoperiode naar de zomer als een 
aaneengesloten week (vijf maal 25 procent toeslag, niet vervallen bij ziekte). * Directie: 
akkoord, in CAO regelen.

Vervolgens rapporteerden de partijen aan de werkgroep. Daar ging ‘werkgeverszijde’ uit 
van een tijdelijk tekort onder invloed van de vertraagde containerisatie, waarin voorzien 
kon worden door bij de SHB uitsluitend personeel aan te nemen in een dienstverband van 
maximaal zes maanden.37 Omdat op deze manier geen sprake was van uitbreiding van 
personeel, bleef het Lems akkoord intact.38 Voor ‘werknemerszijde’ was contractarbeid 
“onbespreekbaar”. In plaats van een pieksituatie deed zich een structureel tekort voor dat 
opgeheven moest worden door mensen in een vast dienstverband aan te nemen. Het Lems 
akkoord blokkeerde dat.39

Na een jaar moeizaam overleggen, waarin de inleen toenam en met name in het veembe-
drijf de contractwerkers bleven komen, ging de werkgroep piekregeling ter ziele. Daarna 
begonnen de onderhandelingen die ruim een half jaar duurde. De soms aanwezige 

32 Een meerderheid van het personeel dacht daar anders over. In een enquête van de directie - deelname 54 
procent - was 94 procent tegen dit onderdeel van de CAO - IISG-AHBd.
33 Kort verslag werkgroep pieksituatieregeling, 14 november 1985 - IISG, Archief Vervoersbond NVV/FNV, nr. 
1454
34 Verslag overlegvergadering ondernemingsraad SHB, 11 november 1985 - IISG-AHBd.
35 Ondernemingsraad SHB, Aan de directie, 18 december 1985 - idem.
36 Directeur SHB, Aan secretaris ondernemingsraad, 31 december 1985 - idem.
37 Verslag van het partijenoverleg in zake de pieksituatieregeling, 25 juni 1986. Notulen van de overlegvergade-
ring piekregeling, 4 september 1986 - IISG, Archief Vervoersbond NVV/FNV, nr. 1454.
38 Voorstel van werkgeverszijde bijstelling van de bestaande pieksituatieregeling, 27 februari 1986 - idem.
39 Verslag vergadering paritaire werkgroep pieksituatieregeling, 5 maart 1986 - idem.
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bestuurder van de Vervoersbond CNV vond de acute tekorten in de kleine, vooral op de 
cacao-overslag draaiende, Amsterdamse haven onvergelijkbaar met het structurele over-
compleet in Rotterdam. Kopiëren van het Van der Louw akkoord was een “foute zaak” 
geweest, tegen aanpassingen van het Lems akkoord had hij geen bezwaar.40

De delegatie van de Vervoersbond FNV deelde dit standpunt niet. Paul Rosenmöller 
was woordvoerder. Nog maar kort bestuurder, na eerder zeven jaar in de Rotterdamse 
haven te hebben gewerkt, zette hij regelmatig hoog in om in de eindfase eisen los te laten 
of soepel bij te stellen.41 Uiteindelijk kwam er overeenstemming over een tekort in de 
stukgoedsector van ongeveer honderd man.42 Terwijl de vakbondsdelegatie haar bezwaar 
tegen contractwerkers vasthield, bleef de SVN op het standpunt staan om voor de vitale 
cacaosector tijdelijk mensen aan te trekken. Hetgeen geschiedde, zij het met de volgende 
aantekening van Rosenmöller: “De principiële vraag of contractwerk in strijd met de CAO 
is, blijft ‘boven de markt’ hangen”43

Resteerde de tewerkstelling van Rotterdammers in Amsterdam. De ondernemingsraad 
van de Rotterdamse SHB gaf een negatief advies op de aanvraag van de directie om het 
overcompleet van ruim tweehonderd arbeiders met de detachering aanzienlijk terug 
te dringen.44 Rosenmöller stelde de SVN en de betreffende arbeiders van het positieve 
bondsstandpunt op de hoogte en noemde als voorwaarden: vrijwillig, eenmalig, onder 
Rotterdamse arbeidsvoorwaarden en vergelijkbare reistijden.45

De ondernemingsraad uitte onder meer het bezwaar dat volgens de CAO de werkzaam-
heden exclusief in het havengebied van Rotterdam plaatsvonden. Daarnaast week de rege-
ling van de ploegsterkte af.46 Deze afwijzing stond tegen de achtergrond van een algemene 
kritiek op de ontwikkeling van de werkgelegenheid bij de SHB. Door “overmatig overwerk” 
en de schending van de CAO-richtlijnen over de ploegsterkte lekte veel werk weg. Bovendien 
was de ondernemingsraad van mening dat in Amsterdam geen tijdelijke voorziening getrof-
fen moest worden, een structureel tekort vergde uitbreiding van vaste werkgelegenheid.

Directeur Elshove reageerde de volgende dag. De SHB Amsterdam zou lid worden van 
de SVZ, dus van een afwijking van de CAO was geen sprake. Na de wettelijk voorgeschre-
ven maand wachttijd zou hij alsnog uitvoering geven aan het voorgenomen besluit. Hij 
verweet de ondernemingsraad “in tijden van grote nood” lichtvaardig om te springen met 

40 Notulen van de overlegvergadering inzake de piekregeling, 4 september 1986 - idem.
41 Als lid van de GML volgde Paul Rosenmöller (1956) de ‘intredestrategie’, stopte met zijn studie sociologie en 
ging in 1978 als stuwer bij Múller Thomsen in Rotterdam werken. Als lid van de Vervoersbond FNV was hij één 
van de stakingsleiders in 1979. Na van 1985-1989 bezoldigd bestuurder bij dezelfde bond geweest te zijn, was hij 
lid en vervolgens, 1994-2002, voorzitter van de fractie van GroenLinks in de Tweede Kamer - P. Rosenmöller, Een 
mooie hondenbaan, Amsterdam, 2003.
42 SVN, Piekregeling, 10 september 1985 - IISG, Archief Vervoersbond NVV/FNV, nr. 1454.
43 Kort verslag inzake bespreking arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, 17 oktober 1986 - IISG-AHBd.
44 Directie SHB, Aan de OR. Betreft: samenwerking met SHB Amsterdam, 23 oktober 1986 - idem.
45 Vervoersbond FNV, Aan de SVN, 22 oktober 1986. Vervoersbond FNV Info, 23 oktober 1986: “Jullie moeten 
je realiseren dat je hierdoor een belangrijke bijdrage levert aan de oplossing van het overcompleet in Rotterdam en 
dat je dus kiest voor je eigen werkgelegenheid” - idem.
46 OR SHB (Rotterdam), Aan de directie, 29 oktober 1986. Ploegsterkte in Amsterdam bij lossen cacao: zes man 
binnenboord en vier man buitenboord, in Rotterdam was ook buitenboord zes man gebruikelijk - idem..
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“de belangen van de SHB-werknemers die U heet te vertegenwoordigen”.47 Rosenmöller 
vond de bezwaren van de ondernemingsraad “gezocht”, met uitzondering van enkele aan-
passingen in de werktijden gold de Rotterdamse CAO.48 De ondernemingsraad bleef echter 
bij zijn standpunt; de meerderheid was lid van de Vervoersbond FNV en vier daarvan gin-
gen mee in de afwijzing door de vijf leden van het OVB. Bemiddelingspogingen mislukten 
en opnieuw was er een intern bondsconflict in Rotterdam.49

In deze onrustige situatie besloot in Amsterdam de ondernemingsraad tot een positief 
advies dat gepaard ging met een “volledig begrip” voor de Rotterdamse collega’s en de 
voorwaarden van uitbanning van de contractarbeid en een drastische vermindering van 
de inleen. Om toch het tekort aan arbeidskracht te kunnen opvangen, zou de uitbreiding 
van de detachering tot buiten de cacaoperiode en op de zaterdag mogelijk moeten worden. 
De ondernemingsraad merkte op dat de eerder geuite kritiek op het Lems akkoord terecht 
bleek te zijn. De kunstgreep van de detachering was nodig, omdat het akkoord normale 
personeelsuitbreiding uitsloot. Om dit nog enigszins goed te maken, stelde de raad de 
extra instroom van vijftig jongeren bij de SHB voor (vier dagen werk, één dag opleiding, 
tewerkstelling volgens de CAO). Een dag later sloten partijen een summier akkoord, waarin 
de ondernemingsraad niet veel van zijn ideeën terugvond. De detachering van ongeveer 
honderd Rotterdammers liep van 1 december 1986 tot 1 mei 1987. Van hen waren er maxi-
maal zestig beschikbaar voor de stuwadoorsbedrijven en veertig voor de veembedrijven die 
tijdelijk toetraden als garanderende deelnemer van de SHB.50

Deze veembedrijven zouden met hun openlijke voorkeur voor contractarbeiders de SHB 
jaren bezighouden. Zo zelfs dat eind 1991 de SHB een zogenaamde Veempool in haar orga-
nisatie opnam. De betreffende bedrijven hielden zich vooral bezig met opslag, bewaring 
en aflevering van cacao. Ze waren door de verschuiving van de werkzaamheden naar de 
‘droge kant’ (walwerk) in betekenis toegenomen en bouwden in het westelijk havengebied 
nieuwe loodsen.51 Hoewel direct verbonden aan de handel, liep de conjunctuur van het 
werk parallel aan de aanvoer van de cacao en was daarmee seizoengebonden. De bedrijven 
vielen niet onder de CAO van het stukgoed of het Lems akkoord. Dientengevolge maakten 
ze vrijwel geen gebruik van de SHB en deden in plaats daarvan een beroep op seizoen- of 
contractarbeiders. Een beleid dat de SVN, als ze dat al wenste, niet kon verhinderen. De 
groep van veertig uit Rotterdam was dus “ter vervanging van contractwerkers”.52

47 Directie SHB (Rotterdam), 30 oktober 1986 - idem..
48 Kort verslag van de vergadering inzake de uitwisselingsproblematiek SHB’ers Rotterdam in Amsterdam, 5 
november 1986. Evenals de directies dacht de Amsterdamse ondernemingsraad daar anders over, in zijn advies 
ging het om “aanpassen aan de Amsterdamse manier van werken”, 24 november 1986 - idem.
49 Algemeen Dagblad, 4 november 1986. Een verzoekschrift dat de ondernemingsraad bij de Ondernemingskader 
van het Amsterdams Gerechtshof indiende om de tewerkstelling in Amsterdam voorlopig te verbieden, werd 8 
januari 1987 afgewezen. SHB-info, januari 1987 - idem.
50 SVN, Overeenkomst tussen partijen bij de CAO te Amsterdam pieksituatieregeling, 25 november 1986 - IISG, 
Archief Vervoersbond NVV/FNV, nr. 1454.
51 In 1986 door Handelsveem en Cornelder’s Controle- en Veembedrijf. Cornelder bouwde naast de cacaoloods 
van 1984, 18.500 vierkante meter vloeroppervlak, een nieuwe van 10.000 - Haven van Amsterdam, april 1986.
52 SVN, Aan de leden van de Vakgroep Veem-, Opslag- en Controlebedrijven, 28 oktober 1986 - IISG-AHBd.
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Terugkijkend op ruim twee jaar loven en bieden, was de voorlopige regeling van 1984 
slechts in één opzicht bijgesteld.53 In de inleenvolgorde kwamen, nadat het personeel 
van de vaste bedrijven en de SHB geheel tewerk was gesteld, eerst de Rotterdammers, 
daarna de Zaanse arbeiders van Het Kappie en tot slot de geregistreerde chauffeurs voor 
de autoboten.

Omdat in Amsterdam de tekorten bleven bestaan en het Lems akkoord maatgevend 
was, kreeg de detachering van Rotterdammers na 1 mei 1987 een vervolg.54 De achter-
blijvende containerisatie van het cacaotransport was nu voor de directies van de SHB een 
belangrijk argument in hun pleidooi voor de verlenging.55 De twee ondernemingsraden 
brachten - naast klachten over functies, reiskosten en ploegsterkte – tevergeefs de voor-
waarde in om een aantal Rotterdammers in vaste dienst van de Amsterdamse SHB te 
nemen.56 Tenslotte kwam er ook nog een tweede verlenging tot 1 mei 1990.

Tabel 8.157 – Personeelsgegevens SHB Amsterdam

 Totale inleen Rotter-  Het Kappie Chauffeurs Leegloop Bestand

 mensdagen dammers     gemiddeld  gemiddeld

1985      5.214    - 79,2 %  20,8 % 7,7 % 592

1986      8.117   16,2 % 62,2 %  21,2 % 7,1 % 554

1987     12.358   67,9 % 23,7 %   8,4 % 12,1 % 515

1988      9.830   66,5 % 23,4 %  10,1 % 13,5 % 492

1989     16.870   72,3 % 17,5 %  10,2 % 5,8 % 486

1990      7.950   19,5 % 58,0 %  22,5 % 10,1 % 453

1991      9.455    -        67,4 %  32,6 % 6,3 % 444

Tot terugdringing van de inleen leidde de aangepaste piekregeling niet. Wel tot een ver-
schuiving. In de periode dat de detachering volop van kracht was (1987-1989), namen de 
Rotterdamse SHB’ers het aandeel van Het Kappie, ongeveer tweederde, voor hun rekening. 
Bij een schommelende leegloop en een dalend personeelsbestand ging de verdringing van 
reguliere werkgelegenheid door. Regelmatig attendeerden vakbondsleden, al of niet via de 
ondernemingsraad, op de aanwezigheid van vreemde inleen of maakten daar een einde 
aan. Ook riepen ze hun collega’s op niet door te staan, met onderbezette ploegen akkoord 
te gaan of buiten de kloszaterdag.vrijwillig op zaterdag te werken.58 Die laatste praktijk 

53 Zie hoofdstuk 7, noot 81.
54 SVN, Aan Vervoersbond FNV, 11 mei 1987 - IISG-AHBd. 
55 M.J. Haak, Aan ondernemingsraad SHB. Verlenging tijdelijke tewerkstelling werknemers SHB Rotterdam 
in Amsterdam, 24 maart 1987. In het Lems akkoord steeg het voorspelde aandeel van in containers aangevoerde 
cacao tot 33 procent in 1990, in de jaren 1986 en 1987 bleef het percentage echter onder de 10. SVN, Aan onderne-
mingsraad. Prognoses inzake het Lems akkoord, 5 mei 1987 - idem.
56 Verslag van de bijeenkomst van delegaties van de ondernemingsraden SHB Rotterdam en SHB Amsterdam, 26 
maart 1987. De Rotterdammers hielden vast aan ‘sec’ functies (stuwer, vorktruckrijder, kraandrijver) die in de CAO 
waren vastgelegd, hetgeen zich moeilijk verdroeg met de Amsterdamse allround functie - idem.
57 Gegevens ontleend aan: SHB, Verslag over het jaar 1990, pp. 27 en 40 - idem.
58 “Het vrijwillig werken, tijdens de weekeinden, rijst de pan uit” - Verslag vergadering ondernemingsraad, 3 
februari 1986. “Overtredingen CAO met doorstaan derde en vierde taken” - idem 15 mei 1986. De SVN verklaarde 
geen invloed te hebben op niet-leden. SVN, 26 augustus 1987 - idem.
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nam toe, doordat de vervoerders steeds meer haast kregen en ligtijd als verspilling zagen, 
dus ook in het weekeinde hun lading gelost of geladen wilden zien.

Ook het Van der Louw akkoord kende zijn beperkingen. Wel te verstaan voor de SVZ. 
Met steun uit Amsterdam antwoordde de Vervoersbond FNV met een lange staking. Een 
wapenstilstand en bemiddelingen voerden in alle beslotenheid naar een nieuw akkoord.

Acht weken staking
Ondernemers stelden in Rotterdam nog voor de ondertekening in september 1985 de 

houdbaarheid van het Van der Louw akkoord ter discussie. Een fusie van de stuwadoor-
dochters van Internatio-Müller, Pakhoed en Furness was alleen vruchtbaar, wanneer 350 
arbeidsplaatsen (waaronder 150 van de ruim 800 bij de SHB) van de ongeveer 2.000 ver-
dwenen.59 Het akkoord stond een dergelijke maatregel alleen toe, wanneer de goederen-
stroom tegenviel of de aangegeven maatregelen onvoldoende gebruikt werden. Daarvan 
was geen sprake. De bijeengeroepen commissie Van der Louw kwam er niet uit en na 
twee maanden in functie te zijn geweest gaf de nieuwe voorzitter R. de Boer zijn opdracht 
terug.60

De fusie kwam er niet, maar volgens de SVZ werkte het akkoord het overcompleet van 
stukgoedarbeiders nauwelijks weg. Ontslagen dreigden en minister De Koning keerde de 
verhoogde bijdrage van het AWF niet uit, waardoor de SHB in financiële nood kwam.61 De 
spanning rond het akkoord en de SHB liep op, toen de Rotterdamse Kamer van Koophandel 
het stukgoed “een afgeschreven zaak” noemde62 en het Verbond van Nederlandse onder-
nemingen de landelijke SHB een belemmering vond voor een “flexibele arbeidsmark”.63

Inmiddels was de SVZ tot de conclusie gekomen dat het geïnventariseerde overcom-
pleet, ruim 250 mensen, structureel van aard was. Ze liet dus de omschrijving “tijdelijk” 
die het akkoord gebruikte, vallen. Directeur Zeebregts verzocht Van der Louw zijn com-
missie opnieuw bijeen te roepen64 om zich te buigen over ‘aanvullend beleid’ zoals roos-
tervrije dagen aanwijzen door de ondernemers en het overcompleet onderbrengen in een 
aparte stichting (bij geen werk: uitkering sociale zekerheid).65

Het einde van het jaar 1986 naderde, ontslagen stonden op stapel en bondskaderleden 
gaven te kennen “onverkort” vast te houden aan het Van der Louw akkoord dat immers 
ontslagen tot 1991 uitsloot.66 Na eerder aangedrongen te hebben op een sociaal aanvaard-

59 Van Driel, De herstructurering, pp. 50-52.
60 Van der Louw was werknemerscommissaris van Pakhoed geworden en achtte dat onverenigbaar met 
het voorzitterschap. Zijn opvolger R. de Boer - in 1982 politiek adviseur van de minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid Den Uyl - was in 1986 voorzitter van de sociale werkgroep van de stimuleringscommissie voor de 
Rijnmond die onder leiding van Van der Louw stond - de Volkskrant, 13 december 1986.
61 De Volkskrant, 21 juli 1986. Elshove zou deze financiële nood hebben laten uitlekken, kort daarna ging De 
Koning tot betaling over - de Volkskrant, 15 september 1986.
62 NRC Handelsblad, 9 september 1986.
63 De Waarheid, 24 september 1986.
64 SVZ/G. Zeebregts, Aan A.A. van der Louw, 10 oktober 1986 - IISG-AHBd.
65 SVZ Nieuws, Oplossingen voor de stukgoedproblemen, 6 november 1986 - idem.
66 de Volkskrant, 12 november 1986.
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bare oplossing en bij mislukking daarvan de extra bijdrage van het AWF te “heroverwe-
gen”, deed minister De Koning in december een uiterste bemiddelingspoging.67 Tevergeefs. 
Vervolgens kondigden de stukgoeddirecties de aanvragen voor collectief ontslag aan en 
zegden daarmee het Van der Louw akkoord op. Als klap op de vuurpijl kwam de SVZ met 
het voorstel van een vierjarige CAO zonder loonsverhogingen en prijscompensatie.68

“De staking kwam dan ook prompt”, schreef Paul Donker, lid ondernemingsraad.bij 
Quick Dispatch en kaderlid van de Vervoersbond FNV. “Dat is bijna voorstelbaar, want als 
je een akkoord hebt afgesloten en de havenbaronnen doen al maanden pogingen om dat 
omver te blazen, word je het op een gegeven ogenblik zat. Onderschat wordt echter het 
belang dat de heren bij een staking hebben.” Dat belang lag volgens Donker in de voortzet-
ting van de financiële overheidssteun die door de staking zeer urgent zou worden.69

Ingeleid door korte werkonderbrekingen werd het een lange staking, van 19 januari 
tot 14 maart 1987.70 Door de Vervoersbond FNV geleid, steunend op een actiecomité met 
een vertegenwoordiging van het OVB en zowel in Rotterdam als Amsterdam gesteund 
door een solidariteitscomité. Juist door de lengte en de zoveelste patstelling in de tripar-
tiete verhoudingen was het een staking met oplopende tegenstellingen en bemiddelende 
initiatieven.

In de Amsterdamse haven bracht het uit vakbondsleden bestaande Infoteam in de eer-
ste weken van de staking pamfletten uit met “geen kontraktbreuk” en “geen Antwerpse 
toestanden”.71 De laatste leuze was nieuw leven ingeblazen door een in opdracht van de 
minister verricht onderzoek dat vooral de “loonfactor” verantwoordelijk stelde voor de 
– in vergelijking met Antwerpen – aanzienlijk hogere, Rotterdamse stuwadoorskosten. 
Bovendien was de arbeidsinzet in Antwerpen beduidend flexibeler.72 Dat deze beoordeling 
naar de Amsterdamse situatie doorgetrokken kon worden, gaf een extra impuls aan de 
samenwerking tussen vakbondsleden van de twee havenpools.73 In de korte stakingen bij 
verschillende Amsterdamse bedrijven (VCK, Ter Haak en OBA), ter ondersteuning van de 
Rotterdamse collega’s, vervulden SHB’ers een aanjagende functie.

Kort na het begin van de staking benaderde het Rotterdams gemeentebestuur minister De 
Koning over hervatting van het overleg in de commissie Van der Louw. Dat vond plaats, 
maar na twee zittingen, onder de hernieuwde leiding van De Boer, kwam er geen overeen-
stemming over de kostenverlaging die de ondernemers eisten.74 Op 12 februari zorgden 

67 Ministerie van SZW, Aan de Vervoersbond FNV, 16 oktober 1986 - IISG-AHBd.
68 SVZ Nieuws, 13 januari 1987. Naast terugkerende ideeën over het aanwijzen van de roostervrije dagen, raakte 
de SVZ met de afschaffing van het mopperen bij de havenarbeiders een zeer gevoelig punt  idem.
69 P. Donker, Niet iedereen blij in mei?, in: Solidariteit, april 1987. Paul Donker, lid van het Gemeenschappelijk 
Actiecomité bij de staking van 1979, een woordvoerder van een kritische stroming in de Vervoersbond FNV.
70 Het aantal stakingsdagen van 25.000 vormde 40 procent van het landelijke cijfer van 63.184. Met andere 
havenstakingen in 1987 - Rotterdam, Amsterdam en Delfzijl - kwam het totaal op 50 procent - IISG-AHBd.
71 Infoteam Amsterdam Vervoersbond FNV, 20, 21, 26 en 29 januari 1987 - idem.
72 Het Financieele Dagblad, 24 januari 1987.
73 H. Hekking, Amsterdam heeft ook een haven, in: Solidariteit, februari 1987. Hekking was nauw betrokken bij 
het Amsterdams solidariteitscomité en nam deel aan de verschillende debatten die dit comité en het Rotterdamse 
organiseerden. Tijdens een solidariteitsmanifestatie was hij woordvoerder van de Amsterdamse havenarbeiders.
74 Het Financieele Dagblad, 31 januari. de Volkskrant, 5, 7 en 12 februari 1987.
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drieduizend stakers voor één van de hoogtepunten, de bekende mars door de Maastunnel 
die deze keer naar het hoofdkantoor van Nedlloyd voerde. Daar maakte de concernvlag 
plaats voor die van de Vervoersbond FNV.75

Een reeks van gebeurtenissen volgde. De Volkskrant sprak van een “uitzichtloze 
loopgravenoorlog”76, de Vervoersbond FNV nam een wilde CAO-staking bij ECT over en de 
Rotterdamse stukgoedstuwadoors plaatsten in de dagbladen een paginagrote mededeling 
met in reuzenletters “Stukgoed goed stuk?”.77 De minister stuurde een brandbrief, waarin 
hij overeenstemming eiste over een “totaalpakket maatregelen”. Zo niet, was het akkoord 
niet langer uitvoerbaar en stopte per 1 juli 1987 de financiering van het overcompleet.78 Na 
een solidariteitsmanifestatie, ondersteund door een 24-uursstaking79 en een gezamenlijk 
protest van de ondernemingsraden van de twee havenpools tegen het verlies van arbeids-
plaatsen80, zag de minister geen voortgang en kondigde de uitvoering van de financiële 
sanctie aan.81 Vervolgens kon noch een hoorzitting in de Tweede Kamer, noch een initiatief 
van de Rotterdamse havenwethouder voor een doorbraak zorgen.82 De situatie veranderde 
dan ook langs een andere weg.

De ondernemingsraden van de betrokken stukgoedbedrijven legden hun negatief 
advies over de “aanpassing van het personeelsbestand” voor aan de Ondernemingskamer 
die op 12 maart de ondernemers tot 7 mei verbood hun plannen uit te voeren. Voor de 
afwijking van het Van der Louw akkoord bestond geen grond.83 De volgende dag gaf een 
meerderheid van de ongeveer 1.500 stukgoedarbeiders, op het plein bij de Morgenster Kerk 
in Zuid bijeengekomen, steun aan de opschorting van de staking.

De beoordeling van Rosenmöller dat de eerste wedstrijdhelft gewonnen was, deelde 
Donker niet. “De stand is hoogstens 0-0. Er is nog niets gewonnen.”84 Ook in Amsterdam 
was kritiek te horen. Tom Koningh, werkzaam bij VCK en lid van de bondsraad van de 
Vervoersbond FNV, wees op de afnemende betrokkenheid in Amsterdam: “Solidariteit 
kun je krijgen (…). Maar je kunt het ook organiseren. Dus als je wilt dat er in Amsterdam 
iets gebeurt, dan moet je op z’n minst informatie geven.”85 Een vergelijkbare kritiek was 
uitgesproken door het actiecomité van de Rotterdamse SHB. Dat pleitte voor doorbreking 
van de dreigende passiviteit met bezoeken aan collega’s in Amsterdam en in buitenlandse 

75 De Waarheid, 12 februari 1987. de Volkskrant, 13 februari 1987.
76 de Volkskrant, 17 februari 1987 (hoofdredactioneel commentaar).
77 Onder andere in Trouw en de Volkskrant, 18 februari 1987.
78 Ministerie van SZW, Aan de Vervoersbond FNV, 19 februari 1987 - IISG-AHBd.
79 Georganiseerd door Vervoersbond FNV en Rotterdams solidariteitscomité. Uit dat comité trok het OVB (vol-
gens eigen opgave ruim negenhonderd leden in het stukgoed) zich terug vanwege de grote “compromisbereidheid” 
van de vervoersbond. Dit vertrek zou ook ingegeven kunnen zijn door de pogingen van het OVB als onderhande-
lingspartner erkend te worden - de Volkskrant, 5 en 14 februari 1987. Dat lukte niet, ook niet na een kort geding 
tegen de SVZ en erkende bonden - Het Financieele Dagblad, 3 maart 1987.
80 OR Nieuws SHB Amsterdam, 20 februari 1987. “Wij keren ons tegen alle pogingen om van de SHB-en uit-
zendbureaus te maken” - IISG-AHBd.
81 Ministerie van SZW, Aan de Vervoersbond FNV, 5 maart 1987 - idem.
82 de Volkskrant, 12 maart 1987.
83 Uitspraak van de Ondernemingskamer van het Amsterdams Gerechtshof, 12 maart 1987 - IISG-AHBd.
84 P. Donker, Niet iedereen blij in mei?, in: Solidariteit, april 1987.
85 J. Zonneveld, 350 ontslagen nodig voor flexibilisering, in: Solidariteit, april 1987.
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havens. Daarnaast diende de inschrijving als staker ‘s morgens een vervolg te krijgen met 
discussies over bijvoorbeeld verbreding van de acties naar andere sectoren.86 Dat laat-
ste was ook een – nauwelijks gerealiseerde – doelstelling van de solidariteitscomités, ze 
werkten daaraan via pamfletten, bijeenkomsten en handtekeningenlijsten. In de Maasstad 
functioneerde een Vrouwenkomitee havenarbeidersvrouwen dat onder andere verslag 
deed van een bezoek aan de Antwerpse haven. Tot een verbreding van de acties bleken de 
plaatselijke vakbonden, waaronder de Vervoersbond FNV, echter niet te bewegen.87

Antwerpse haven, een schrikbeeld88

“Ik kwam dus aan bij het ‘kot’, zo wordt de hal genoemd waar de arbeiders zich moeten 
melden (…). Wij zijn toen naar binnen gegaan en werden een beetje overweldigd door de 
grootte van de hal. Het heeft wel iets weg van een veehal. Vanaf een verhoging wordt dan 
door een aantal voormannen het werk verdeeld aan mannen die zich gemeld hebben. Alles 
bij elkaar duurde het misschien een minuut of twee, toen was het voorbij. Achteraf bleek dat 
buiten al beslist was wie er aan het werk mochten die dag.”

86 SHB-aktiekomitee, Wat moet er nu gedaan worden, 6 maart 1987 - IISG-AHBd.
87 Eigen waarneming als lid van het Amsterdams solidariteitscomité. Geïllustreerd door het feit dat het FNV- 
Magazine geen woord aan de staking wijdde. In de laatste week van de staking werkten redacteuren van De 
Waarheid mee aan de twee maal verschijnende Stakerskrant, een speciale editie van Onderweg.
88 Vrouwenkomitee havenarbeidersvrouwen Rotterdam, Laat je niet onderuit halen, 26 februari 1987, p. 8 
- IISG-AHBd.

Overleg tijdens staking bij MTW Rotterdam, van links naar rechts: Bertus van der Horst (MTW), Jeroen Toussaint 

(SHB), Bert Voogt MTW), een havenwerker SHB, 12 februari 1987 - foto Piet den Blanken
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Door de tot 7 mei durende wapenstilstand, tot die dag gold het ontslagverbod van de 
Ondernemingskamer, bestond er in de Amsterdamse haven een gecompliceerde situatie. 
Weliswaar liet de SVN het Lems akkoord met rust, maar vanwege de gezamenlijke CAO 
dreigden de door de SVZ ingebrachte verslechteringen ook naar Amsterdam te komen. 
Voor regiobestuurder van de Vervoersbond FNV Ravesteijn was dat aanleiding de SVN 
voor besprekingen “in oriënterende zin” te benaderen. “Waardoor”, voegde hij eraan toe, 
“de ontstane onrust in de Amsterdamse haven wellicht ingedamd zou kunnen worden”.89 
Twee dagen later vonden die besprekingen plaats. De SVN deelde mee dat het dure Lems 
akkoord geen kostenstijgingen toeliet en koopkrachtverbetering alleen mogelijk was bij 
inlevering van roostervrije dagen. Onder die voorwaarde was ze bereid de bestaande CAO 
voor minstens één jaar te handhaven (dus zonder de verslechteringen).90 De bondsdelega-
tie noemde dit een “harde en onwerkelijke opstelling”, maar wees de in de kantines voor-
gestelde acties af. Ravesteijn: “Vanuit onze CAO-verantwoordelijkheid en strategie moe-
ten wij jullie sterk ontraden het heft in eigen hand te nemen, en dan ook niet tot spontane 
akties over te gaan.”91 De ledenvergadering besloot de gesprekken niet voort te zetten.92

Gesprekken kwamen er wel in Rotterdam. De voorzitter van de Sociaal Economische Raad, 
Th. Quené, bracht de partijen na een paar weken verkenning eind april opnieuw aan tafel.93 
Deze keer onder leiding van Han Lammers, commissaris van de koningin in Flevoland en 
vooraanstaand lid van de Partij van de Arbeid. Nadat hij had vastgesteld dat over de flexi-
bele aanwijzing van roostervrije dagen overeenstemming mogelijk was, brak het overleg 
opnieuw over de ontslagen. Lammers stapte op en liet met steun van de FNV en het VNO 
een voorstel tot arbitrage achter.94 De SVZ wees dat af. Voor haar stond het overcompleet 
vast en was daarmee geen onderdeel van arbitrage.95

Het ontslagverbod was voorbij en de directies van de stukgoedbedrijven en de SHB 
kwamen na 7 mei opnieuw met “de reductie van het personeelsbestand”, zij het met lagere 
aantallen. Daarna kwam maanden lang niets naar buiten over een mogelijk vervolg. Naar 
binnen ook niet, het centraal actiecomité kwam niet bijeen en ledenvergaderingen bleven 
uit. Precies op de dag dat de minister zijn financiële bijdrage zou intrekken, 1 juli, kopte de 
Volkskrant “Geheim overleg leidt tot akkoord in de stukgoedsector”.96

De nieuwe hoofdredacteur van Het Vrije Volk, Gerard Krul, bij het begin van de staking 
nog werkzaam in dezelfde functie bij FNV Magazine, bleek de partijen (in beperkte samen-
stelling) in twee weken naar een overeenkomst te hebben geleid. De “Zoen van Delft” 
(de woonplaats van Krul) of het “K(r)ul akkoord” geheten. Ook de uitwerking in een CAO 
voltrok zich onder zijn leiding en was in een paar dagen klaar; looptijd tot 1 april 1989. De 

89 Vervoersbond FNV (district Noord West), Aan SVN, CAO stukgoed haven, 3 maart 1987 - idem.
90 SVN, Persbericht Overleg sektor-cao stukgoed Amsterdam, 5 maart 1987 - idem.
91 Haven Info, Vervoersbond FNV (district Noord West), Aan de leden werkzaam in de stukgoed-sektor van de 
Amsterdamse haven, 10 maart 1987 - idem.
92 Idem, 3 april. De betreffende vergadering was op 2 april 1987 - idem.
93 de Volkskrant, 4 en 14 april 1987.
94 Het Financieele Dagblad, 1 mei 1987.
95 Het Financieele Dagblad, 9/11 mei 1987.
96 de Volkskrant, 1 juli 1987.
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kern van het bondsbeleid van ‘geen gedwongen ontslagen’ keerde terug en bestond uit drie 
onderdelen.97

1. Uitbreiding vertrekregeling — financiering: solidariteitsheffing van 32 miljoen gul-
den (1 procent op bruto maandsalaris door alle werknemers stukgoedbedrijven in het 
Rotterdamse havengebied); ondernemers: 82 miljoen.98

2. Indeling roostervrije dagen — 11,5 dag door de ondernemer aan te wijzen en vijf door 
werknemers.
3. Invoering functieverruiming — toevoegen van zes functiecombinaties, bijvoorbeeld: 
kraandrijver/vorktruck rijder; voorwaarden, onder meer: vrijwilligheid en beloning volgens 
hoogste ‘sec functie’.

In een toelichting besprak de onderhandelingsdelegatie de in haar ogen twee kanten van 
het akkoord. “Welke oplossing er ook komt, er zullen best wel minder leuke dingen in zit-
ten. En weinig mensen vinden het leuk om 1% in te leveren of 11½ dag door de werkgever 
te laten aanwijzen. (…) Maar je kunt het ook positiever bekijken. Werkgevers zijn er weer 
niet in geslaagd ons op de knieën te krijgen. En ze hebben het nog nooit zo graag gewild 
als deze keer.” De delegatie vond de rechtvaardiging van de concessies in de veelheid van 
niet door de ondernemers gerealiseerde eisen en de stop op de “sterfhuisconstructie” die 
voor de SHB “panklaar” lag.99

Elshove vond dat door de bonden “met vuur hadden gespeeld”, omdat het einde van de 
SHB reëel was. De strategie van de ondernemers maakte hij duidelijk in een even nuchtere 
als ontnuchterende beoordeling: “(…) dat het overcompleet wordt opgelost is niets nieuws. 
Dat was toch gekomen. De vraag was alleen of het via een warme of een koude sanering 
zou gebeuren en het is natuurlijk een goede zaak voor iedereen dat het laatste nu niet 
hoeft.”100

Nadat de leden van de ondernemingsraad van de SHB – met alle namen onder een pamflet 
– in mei 1987 het Lems akkoord een “afbouwakkoord” noemde, brak in november na tien 
jaar weer een massale staking uit.101

Staking na tien jaar
Kort na de bekendmaking van het Delftse akkoord besloten de bestuurders van de 

bedrijfsgroep havens, opnieuw, “snel met de SVN aan tafel” te gaan zitten om voor 
Amsterdam tot een nieuwe CAO voor de stukgoedsector te komen. Wat in Rotterdam was 

97 Vervoersbond FNV, Info, 9 juli 1987. Vervoersbond FNV, onderhandelingsdelegatie, Aan onze leden werkzaam 
in het stukgoed, 13 juli 1987. SVZ, Havennieuws, 15 juli 1987 - IISG-AHBd.
98 Aantal kandidaten voor een 55-jarige regeling: 870, waaronder 340 SHB’ers. Verwachte daling bestand in het 
stukgoed tot 1991: van 2.040 naar 1.500. SHB-info, Extra editie, juli 1987 - idem.
99 Vervoersbond FNV, onderhandelingsdelegatie, Aan leden werkzaam in het stukgoed, 13 juli 1987. Bij een deel-
name van 66,6 procent stemden 1.525 leden (84,9 procent) voor het Delftse akkoord. Vervoersbond FNV, bedrijfs-
groep havens, Proces-verbaal uitslag referendum over het aanvullend beleid in het kader van het Van der Louw 
akkoord, 27 augustus 1987 - idem. Bij de verzending van het referendum was een nieuwe coproductie toegevoegd 
van Onderweg en De Waarheid.
100 SHB-info, extra editie, juli 1987 - idem.
101 Ondernemingsraad SHB, Nieuws, 4 mei 1987 - idem.



218 opstandig volk

overeengekomen, kon niet voor Amsterdam gelden, dus dan maar gescheiden.102 De vol-
gende dag schreef een veertigtal vakbondsleden een woedende brief over deze “ontkoppe-
ling” die bovendien zonder “behoorlijk overleg” plaats had gevonden.103 Ze boekten suc-
ces, de ledenvergadering hield de CAO-band met Rotterdam overeind.

Vervolgens begonnen in september 1987 de onderhandelingen met de SVN die op haar 
manier de aansluiting met de Rotterdamse overeenkomst wilde behouden. Namelijk door 
de roostervrije dagen te plannen op momenten “dat in het bedrijf geen werkzaamheden 
voorhanden zijn”. Over die dagen zou een toeslag uitgekeerd worden die de SVN zag als 
een tegemoetkoming aan de looneis van de bonden.104 De vakbondsgroep bij de SHB wees 
dit voorstel “met grote verontwaardiging” af. Alleen al om de inhuur van derden tegen te 
gaan, kwam opnemen van roostervrije dagen in het cacaoseizoen zelden voor.105

Die looneis lag, zoals zo vaak, gevoelig. In afwijking van het beleid van de vakcentrale 
en de Vervoersbond FNV claimde de bedrijfsgroep havens onder druk van de leden een 
loonruimte van 2,5 procent: 1,5 voor een loonsverhoging en 1,0 procent ten gunste van 
arbeidstijdverkorting met herbezetting.106 Ook toen de SVN na drie onderhandelingsron-
des de eenmalige toeslag losliet en verving door een loonsverhoging van 1,5 procent, kon 
de bondsdelegatie niet voorbij gaan aan “het volle pond” van 2,5 procent.107

Inmiddels waren de actievoorbereidingen begonnen. “De tijd van praten lijkt voorbij en 
de bereidheid om (…) het jassie uit te trekken is groot.”108 Het gestelde ultimatum verliep 
11 november om zeven uur ‘s morgens. Die dag stonden de kranen voor 24 uur “strak in 
ruststand” en staakten vrijwel alle achthonderd stukgoedarbeiders.109 De voorzitter van 
het VNO, C. van Lede, toonde zich verbaasd: “Het is een raadsel dat ze juist nu het lef 
hebben te staken.”110 Al de volgende dag zocht de Zaanse burgemeester Lems mogelijk-
heden tot bemiddeling, de SVN stuurde een brief naar het huisadres van de stukgoedar-
beiders over haar welwillende opstelling.111 Ook bij deze staking volgde de bedrijfsgroep 
havens de tactiek van verrassingsacties: staken waar werk was. Het actiecomité doorbrak 
deze lijn met de centrale registratie van de stakers, kantinebijeenkomsten en een tweede 
24-uursstaking die uitliep op een demonstratie en een ‘ouderwetse’ bijeenkomst voor het 
Havengebouw. Op een vrachtauto speelde daar de Rotterdamse stakersband Bertus en de 

102 Vervoersbond FNV, Info, Aan leden werkzaam in stukgoed-sektor Amsterdamse haven, 22 juli 1987 - idem.
103 Ondertekend door 36 CTA’ers en vier SHB’ers, 23 juli 1987. “Ons is gebleken, dat als gevolg van uw eigen-
machtig handelen bij een vrij groot aantal leden het vertrouwen in de organisatie ernstig is aangetast en dat deze 
- evenals ondergetekenden - overwegen het lidmaatschap op te zeggen” - idem.
104 SVN, Aan Vervoersbond FNV en CNV, Overleg sector cao stukgoed Amsterdam, 9 september 1987 - idem.
105 Vakbondsafdelingsbestuur SHB, Aan de CAO-onderhandelingsdelegatie stukgoed Amsterdam, bedrijfsgroep 
havens, 24 september 1987 idem.
106 In “Kiezen voor nieuwe kansen”, Programma 1986-1990, Amsterdam, mei 1985, beperkte de FNV zich tot het 
streven de koopkracht van de laagstbetaalde uitkeringsgerechtigden en werknemers te handhaven.
107 Vervoersbond FNV, Info, Aan leden werkzaam in de Amsterdamse haven, 9 november 1987 - IISG-AHBd.
108 Vervoersbond FNV Info, Aan leden in de Amsterdamse haven, 28 oktober 1987 - idem.
109 De avond ervoor trachtte de CTA-directie ‘vervroegd’ een autoboot te lossen met behulp van vreemde inhuur. 
Een groep kaderleden verhinderde dat - Rode Morgen, 18 november 1987. Van der Velden kwam op een totaal van 
2.110 stakingsdagen - Van der Velden, Database index.
110 de Volkskrant, 12 november 1987.
111 Vervoersbond FNV, Info, Aan leden werkzaam in de stukgoedsektor, 13 november 1987 - IISG-AHBd.
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Posters “Dat kan alleen in Amsterdam, daar ligt de haven lam”.112

Op 19 november zag Lems een lichtpuntje, de ondernemers stelden de aanwijzing van 
de roostervrije dagen niet meer als voorwaarde. Het bleek de aanzet tot een compromis, 
waarin de roostervrije dagen als snipperdagen vrij opneembaar waren, maar dan wel bui-
ten de periode van de cacaopiek.

In een terugblik op de staking zei Hekking: “Tot nu toe vulden we die roostering zelf 
in, we hebben er niet voor niets 1,8 procent voor ingeleverd. (…) Ik heb m’n rekenmachine 
niet bij me, maar ik denk dat we er alles bij elkaar zo’n half procent op vooruitgaan als ‘t 
meezit. De 1 procent arbeidstijdverkorting is verdwenen, dus ook de uitbreiding van de 
werkgelegenheid.”113 De Wildt en Koningh, evenals Hekking lid van het actiecomité, sne-
den de gebrekkige democratie tijdens de acties aan. De Wildt: “De bestuurders hebben er 
op geen enkele manier aan gewerkt de mensen bij de strijd te betrekken. Ze laten ons de 
mensen eruit halen. Als dat loopt, (…) zijn wij niet meer nodig.” Koningh: “Wij zijn aan het 
knokken om de staking te laten lopen en zo hoort het ook, maar tegelijkertijd wordt elders 
de klus geklaard. (…) De radio doet de rest. Daar moet je horen dat er een akkoord is.”

Wat deze drie bondskaderleden vooral ergerde, was de beëindiging van de acties 
op “dringend verzoek” van Lems “gezien de voortgang in de bemiddeling”.114 Tegen de 
afspraak met het actiecomité in en zonder een ledenvergadering. Het actiecomité leek 
overvallen door de onverhoedse beëindiging en achtte zich kennelijk niet sterk genoeg om 
de staking over te nemen. Hekking: “Ze hadden onze kop er afgehakt. Binnen je bond en 
binnen het bedrijf “115

Beide punten van kritiek – een vrijwel “kostenneutraal” resultaat en het “eigen leven” 
van de onderhandelingsdelegatie – keerden terug in een door 71 vakbondsleden (bijna de 
helft werkzaam bij de SHB) uitgebrachte verklaring, vooraf aan de ledenvergaderingen.116 
De onderhandelende bestuurders reageerden geprikkeld. Bemoeienis van leden was “een 
goede zaak (…) maar dan moet dit wel gebeuren op basis van de realiteit en mag niet de 
suggestie worden gewekt dat het allemaal belabberd is wat er bereikt is.”117 De geuite kri-
tiek domineerde niet in de uitslag van het referendum. Bij een deelname van 58 procent 
(828 stembiljetten verstuurd en 474 binnengekomen) steunde een ruime meerderheid van 
74 procent het CAO-akkoord.118

112 Het Parool, 18 november 1987.
113 H. Boot, Staken …, en onderhandelen, in: Solidariteit, december 1987. De loonsverhoging van 1,5 procent ging 
pas op 1 september 1987 in, terwijl de vorige CAO op 1 april was afgelopen. Andere afspraken in deze tweejarige 
CAO: de mogelijkheid van vier weken zomervakantie en verlenging detachering Rotterdammers tot april 1989. 
Vervoersbond FNV, Info, 25 november 1987. SVN, Jaarverslag 1987, p. 18 - IISG-AHBd.
114 Vervoersbond FNV, Info, Aan de stukgoedwerkers in de Amsterdamse haven, 24 november 1987. Hekking 
(gesprek 19 maart 2007): “Rosenmöller was onverwacht naar Amsterdam gekomen en overtuigde in een kantine-
bijeenkomst het personeel van CTA de acties te beëindigen. Lems moest volgens hem de kans krijgen zijn bemid-
deling af te ronden” - IISG-AHBd.
115 H. Boot, Staken …, en onderhandelen, in: Solidariteit, december 1987.
116 Verklaring “Het volle pond (FNV) of kostenneutraal (SVN)”, 7 december 1987 - IISG-AHBd.
117 Vervoersbond FNV, Info, Aan leden werkzaam in Amsterdamse stukgoed-sektor, 17 december 1987 - idem.
118 Vervoersbond FNV, bedrijfsgroep havens, Proces verbaal uitslag schriftelijke stemming, 22 december 1987. 
Voor: 354, tegen: 120, ongeldig: 3 - idem.
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Daarmee was de onvrede niet weg. Bezien vanuit de omvang van het ledenbestand, vormde 
het aantal voorstemmers immers een minderheid van 43 procent (354/828). Bovendien 
waren de critici gekende en gewaardeerde kaderleden en speelde er na een stakingsstilte 
van tien jaar meer dan de lonen en de flexibilisering van de arbeidstijd. Zo stond de spe-
cifieke regeling voor pieksituaties op gespannen voet met de traditionele poolfunctie om 
pieken op te vangen en was de inschakeling van de Rotterdamse SHB, Het Kappie en kop-
pelbazen op dagen met leegloop ongeloofwaardig.119 Ook stak de aanvaarding in het Lems 
akkoord van de bestaande tekorten schril af tegen de groeiende onzekerheid over de toe-
komst van werk en functie bij een voortgaande herstructurering.

Dat zo’n ongerustheid onder invloed van een CAO-akkoord zou verdwijnen, was niet 
te verwachten. Zeker niet, omdat de loop van de staking zelf kritiek opriep en de drie 
genoemde kaderleden zich afvroegen of de onderhandelingen wel gericht waren op het 
binnenhalen van de eisen. Hen leek het bereiken van werkbare overlegverhoudingen de 
overhand te hebben.120 In tegenstelling tot eerste onderhandelaar Rosenmöller, zagen ze 
niets in een strategie “waarbij we allebei winnen”.121 Ze streefden een onvoorwaardelijke en 
democratische belangenbehartiging na. Deze voerde hen ongewild – met anderen – naar 
een oppositionele, voortrekkende positie in de Vervoersbond FNV. In de nog komende 
strijd voor het behoud van de SHB zou dat blijken.

Het vertrouwen van de leden in de bond en zijn bestuurders had een knauw gekregen, 
dat bleek ook uit het vertrek van vier van de zes bestuursleden van de vakbondsafdeling 
bij de SHB en de gelijktijdige beëindiging van hun lidmaatschap van de ondernemings-
raad.122 In de nieuwe raad die in februari 1988 van start ging, maakten zij plaats voor ver-
tegenwoordigers van de vrije lijst die in de voorgaande jaren één of twee zetels bezet-
ten. Eén van de vier werd tot voorzitter gekozen.123 In die hoedanigheid raakte hij betrok-
ken bij een incident dat de verhoudingen verder verstoorde. Als lid van een delegatie van 
de ondernemingsraad zou hij deelnemen aan een overleg met de SVN over maatregelen 
tegen “sjoemelpraktijken” (koppelbazen) van ondernemers. Bondsbestuurder Jan Heilig 
maakte bezwaar tegen zijn aanwezigheid als “ongeorganiseerde”. Verontwaardigd vertrok 
de delegatie van de SHB, gevolgd door die van CTA en VCK. Omdat het geen exclusieve 
bondsaangelegenheid betrof, wensten ze gezamenlijk – bondslid of niet – op te treden.124

Ondanks de eenheid van dat moment luidde dit voorval het einde in van de vrije lijst. 
Terwijl de sjoemelpraktijken doorgingen en de directie toekeek, stapte tijdens een extreme 
cacaopiek de gehele ondernemingsraad begin 1989 op.125

119 Verslag gesprek delegatie ondernemingsraad, bijgestaan door de plaatselijke bondsbestuurder, en directie van 
de SHB, inzake de problematiek rondom Het Kappie en inleen van Rotterdammers, 29 september 1987 - idem.
120 H. Boot, Staken …, en onderhandelen, in: Solidariteit, december 1987.
121 Rosenmöller zei dat in een dubbelinterview ter gelegenheid van het afscheid van eerste onderhandelaar 
Zeebregts van de SVN - de Volkskrant, 19 december 1987.
122 Kort verslag vergadering vakbondsafdelingsbestuur SHB Amsterdam, 15 december 1987. Ondernemingsraad 
SHB, Kandidaten 1988, 21 december 1987 - IISG-AHBd.
123 Notulen installatievergadering van de ondernemingsraad SHB, 8 februari 1988. Verkiezingen vonden niet 
plaats, omdat het aantal kandidaten gelijk was aan het aantal zetels - idem.
124 Notulen vergadering ondernemingsraad, 30 mei 1988 - idem.
125 De precieze datum van deze beslissing was niet te achterhalen. De informatie over het jaar 1989 opende met 
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Verdeeldheid
Het seizoenspatroon van de cacaoaanvoer was na het Lems akkoord meer bepalend 

geworden voor het personeelsbestand van de SHB. Bovendien duurde de piek in de winter 
wat langer en was ze steiler, daarmee was het verschil in ladingaanbod ten opzichte van 
de dalperiode groter.126

Tabel 8.2127 – Amsterdam cacaoaanvoer, in duizenden tonnen (percentage stukgoedoverslag)

1987 334.511 (14,4) 1989 499.672 (18,2) 1991 365.896 (13,7)

1988 312.346 (14,2) 1990 338.120 (14,4)

Gedurende het seizoen van 1989 bereikte door vertragingen in de oogst de aanvoer een 
unieke hoogte. Deze leidde, ondanks een verhoogde inleen van Rotterdamse SHB’ers, tot 
dagelijkse tekorten van soms tweehonderd mensen. Behalve dat hierdoor de werkdruk 
toenam, drongen de directies aan op overwerk. Niet incidenteel, maar volgens afspraken 
over ‘tonnengeld’ (prestatieloon) en derde taken.128 Met dit lokkende aanbod viel nog voor 
het einde van het eerste bestaansjaar de ondernemingsraad van de SHB uiteen.

Daaraan vooraf gingen maanden van strubbeling met de directie. De ondernemingsraad 
was net aangetreden, toen de directie zich op maatregelen bezon vanwege de in haar ogen 
verontrustend gestegen leegloop. Die bedroeg 3,3 procent na de eerste acht weken van 
1988 tegenover 0,1 procent in dezelfde periode een jaar eerder. De directie trachtte vrijwil-
ligers te vinden onder de pendelaars in de omgeving van Leiden voor een tijdelijke uitleen 
aan de Rotterdamse SHB gedurende de fruitpiek.129 In tegenstelling tot de Vervoersbond 
FNV was de ondernemingsraad hier faliekant tegen en wees op de voortdurende tekorten 
en inleen.130 De interesse bleek gering en de directie trok haar voorstel in. Een tegenvaller 
voor het streven van de vervoersbond om via regionale samenwerking tot een landelijke 
SHB te komen.131

In diezelfde tijd haalde de directie de woede van de ondernemingsraad op de hals door, 
gezien de tekorten, “begrip” te tonen voor het doorstaan.132 Ze zag het niet als haar taak 
controle uit te oefenen op de arbeidstijden en beperkte zich tot informatieverstrekking aan 
de SVN die op haar beurt opriep tot naleving van de CAO. Pas na een werkonderbreking bij 
NorthSea Atlantic – het vaste personeel verrichtte overwerk, terwijl SHB’ers beschikbaar 
waren – legde de SVN dit bedrijf een boete van zesduizend gulden op.133 Dat was voordat 
de scherpe piek losbrak die voor de gehele stukgoedsector in de periode november 1988/
mei 1989 een gemiddeld tekort van 343 mensen te zien gaf.134

een verslag van de installatie van de nieuwe ondernemingsraad op 26 september 1989 - idem.
126 Coopers & Lybrand Management Consultants, Stukgoedsector Haven Amsterdam, Het opvangen van de 
piekproblemen: een kwestie van passen en meten, Utrecht december 1991, p 3.
127 Gemeentelijk Havenbedrijf Amsterdam, Jaaroverzichten, 1987-1991 - IISG-AHBd.
128 H. Hekking, Schaduw over Haven-CAO, in: Solidariteit, februari 1989.
129 Notulen overlegvergadering ondernemingsraad, 14 maart 1988 - IISG-AHBd.
130 Ondernemingsraad SHB, Samenwerking Rotterdam/Amsterdam, 14 maart 1988 - idem.
131 Notulen overlegvergadering ondernemingsraad, 25 april 1988 - idem.
132 Notulen vergadering ondernemingsraad, 29 februari 1988 - idem.
133 Notulen overlegvergadering ondernemingsraad, 10 oktober 1988 - idem.
134 SVN, Werkgelegenheidsberekeningen, 14 juni 1990 - idem.
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De Vervoersbond FNV overwoog een loon-
toeslag om meer Rotterdamse vrijwilligers 
te detacheren en de Amsterdamse onder-
nemers stelden de ondernemingsraden 
arbeidstijdverlenging voor. Dat laatste 
omvatte tevens tonnengeld en werk in het 
weekeinde. De ondernemingsraad van VCK 
wees dit af en zag personeelsuitbreiding bij 
de SHB als enige oplossing. De collega’s 
van CTA kwamen met een eigen voorstel 
dat een verhoogde productie binnen de 
reguliere arbeidstijd behelsde en een dage-
lijkse premie van vijftig gulden. De onder-
nemingsraad van de SHB was verdeeld. 
De meerderheid koos voor personeelsuit-
breiding. De minderheid, bestaande uit de 
leden van de vrije lijst die in de voorkeur 
liepen bij CTA, ging mee met de productieverhoging en premie. “Het uiteindelijk resul-
taat van al deze chicanes is dat de helft van de Amsterdamse havenwerkers, waaronder 
kaderleden van de bond, weigert de productieverhoging te aanvaarden en zich principieel 
opstelt. De andere helft werkt zeven dagen per week, plus productieverhoging, en vult 
op die manier haar zakken. Door met de geldbuidel te rinkelen, hebben de ondernemers 
bereikt dat iedereen en alles tegen elkaar is uitgespeeld. De Vervoersbond stond er bij en 
keek erna.”135

Uiteengevallen in twee kampen trad de ondernemingsraad af. Pas eind september 1989 
volgde de installatie van de opvolger. De vrije lijst stelde geen kandidaten en de vier eer-
der afgetreden leden keerden terug. Hekking bleef secretaris en De Wildt tweede voorzit-
ter.136 De nieuwe raad schatte zijn positie als zwak in. De verdeeldheid onder het personeel 
– “zakkenvullers en principiëlen” – was onmiskenbaar en opnieuw bleek vanwege een 
matige belangstelling een verkiezing overbodig.137

De verhouding met de bondsbestuurders bleef gespannen. Dat kwam tot uiting in de al 
langer lopende kwestie van gezondheidsschade bij de overslag van cacao. Tegenover elkaar 
kwamen te staan de kwaliteit van de bonen en de kwaliteit van de banen.

Cacao en gif
De cacao-overslag was door de groei en de arbeidsintensiteit de kurk van de werkge-

legenheid in de Amsterdamse haven. Ook al kende de havenarbeid een lange geschiede-
nis van veiligheidswetgeving, de boventoon voerde de stalen neuzen van het schoeisel, 
beschermende kleding en bedieningsvoorschriften van de apparatuur. Er was ervaring met 

135 H. Hekking, Schaduw over Haven-CAO, in: Solidariteit, februari 1989.
136 Verslag installatievergadering ondernemingsraad, 26 september 1989 - IISG-AHBd.
137 Verslag scholingsbijeenkomst Epe, 9 november 1989 - idem.
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gezondheidsschadelijke goederen, maar evenzeer met toeslagen en vergoedingen bij vuil 
werk. Wat betreft de cacao was reeds jaren het ontsmettingsgas methylbromide bekend 
dat in de scheepsruimen of de loodsen werd gespoten. Dit ‘uitgassen’ diende de lading 
te zuiveren van insecten en andere dieren die de kwaliteit van de cacaobonen aantastten. 
Reukloos en zonder directe prikkeling is deze stof boven een bepaalde concentratie scha-
delijk voor de longen en het centraal zenuwstelsel en is bescherming van een gasmasker 
noodzakelijk. Voorwaarde is dan wel dat de betreffende arbeiders geïnformeerd zijn over 
de aanwezigheid en het gebruik van het giftige middel. En daaraan schortte het vaak.

Chr. Kuijpens, werkzaam als stuwer in de Amsterdamsen haven in de periode 
1970-1987.138

Hij kwam in de jaren zeventig in aanraking met blauwzuurgas, een andere giftige stof die 
voor het transport in een scheepsruim met balen cacao was gespoten: “Nadat we in een 
uitgegast ruim van een cacaoboot anderhalf uur in de stank gewerkt hadden, kregen we 
ademhalingsmoeilijkheden en werden we duizelig. Ik raakte bewusteloos en werd met een 
kollega naar het Lucas Ziekenhuis afgevoerd. Daar werd bloed afgenomen en ik ging met een 
rotgang naar de intensive care van het Slotervaart. Vier dagen kreeg ik elke minuut een shotje 
zuurstof. Nadat de rotzooi uit mijn bloed verdwenen was, kon ik naar huis. Na een paar 
weken ging ik weer aan het werk. Ik had een kort gesprekje met de Arbeidsinspectie, maar ik 
heb nooit gehoord wat daarmee gedaan is.”

De schamele informatie betrof het in de jaren tachtig relatief onbekende fosfinegas dat 
vrijkwam door de verspreiding op de balen cacao van tabletten met de handelsnaam 
Phostoxin. Vanaf 1986 kregen havenarbeiders daarmee in de scheepsruimen en contai-
ners te maken door een radicaler gebruik van bestrijdingsmiddelen zowel tijdens de teelt 
als het transport. De internationale handelsondernemingen die het grootste deel van de 
productie opkochten, eisten een onbeschadigde kwaliteit en dat betekende toepassing van 
verdelgingsmiddelen.139 Bovendien brachten ze de bonen afhankelijk van de prijsontwik-
keling korter of langer onder in loodsen waar ook weer het ongedierte bestreden werd.140

De Phostoxin tabletten bestaan uit aluminiumfosfide dat in aanraking met water in de 
lucht een wit/grijs poeder (aluminiumoxide) en fosfinegas vrijmaakt. Tijdens het scheeps-
vervoer doen ze hun werk, maar kunnen door een overvloedig en onoordeelkundig gebruik 
bij aankomst in Amsterdam niet uitgewerkt zijn. Het poeder (knoflookgeur) bevat dan nog 
restanten fosfine dat in contact met water(damp) in werking treedt als een sterk gif dat 
het zenuwstelsel en de celstofwisseling aantast en tot een ‘inwendige verstikking’ leidt. 
Omdat fosfine zwaarder is dan lucht, zakt het naar de bodem van het ruim en kan daar 
bij een slechte ventilatie in hoge concentraties voorkomen. Door het lossen raakt het poe-

138 H. Boot, Verslag lezersconferentie “MAC-waarde, niet genoeg”. Kijk uit voor je gezondheid, in: Solidariteit, 
juni 1991.
139 Aan de top van de cacaoproductie stond Ivoorkust met 625.000 ton in 1987/1988. Tweede was Brazilië met 
414.000 ton in 1987/88 - Transnationals Information Exchange, Cacaoverwerking en chocoladeproductie. Verslag 
van de internationale konferentie, 12-15 juni 1988 - IISG-AHBd.
140 De wereldchocolade fabriek, uitgave van TIE, IUF, IFPAAW en Voedingsbond FNV, zonder datum (waarschijn-
lijk 1990), pp. 15 en 18.
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der in beweging en komt als fijn stof in de lucht terecht dat omgezet wordt in fosfine. 
Blootstelling daaraan moet zonder meer vermeden worden. Ventilatie, eventueel mecha-
nisch, is dan ook een voorwaarde om het lossen te beginnen.141

Gealarmeerd richtte de ondernemingsraad in september 1986 een commissie gevaarlijke 
stoffen op die via gesprekken met de haveninspectie op onderzoek uitging. In november 
bleek bij CTA een container nog werkzame, witte poeder te bevatten. Een rapport van 
de bedrijfsgezondheidsdienst (BGD) raadde “niet inademen” aan en “het poeder met een 
industriële stofzuiger opruimen en vervolgens afvoeren”.142 Niet bepaald geruststellende 
tips. Vervolgens duurde het tot 1987 eer de directie een instructiebrief uitgaf om bij knof-
lookgeur en/of wit poeder “onverwijld” de bedrijfsleiding te waarschuwen die direct “per-
soonlijke beschermingsmiddelen” verstrekte.143

De klachten bleven en leidde zelfs tot werkweigering. In september 1987 constateerde 
de haveninspectie dat de “arbeidsveiligheid” van SHB’ers die bij VCK een Indonesische 
cacaoboot losten “ernstig in gevaar is geweest”.144 Behalve sussende woorden dat het gif 
was uitgewerkt, stonden bij twijfel de gasmaskers gereed. Niet iedereen gebruikte die, 
zwetend was zo’n masker irritant en een rem op een snel klaar naar huis. Bovendien gle-
den door het zweet toch sporen poeder en gas langs de randen naar binnen en kwam het 
voor dat de filters niet deugden of verouderd waren.145

Via een Deens onderzoek onder havenarbeiders in Esbjerg kwam bijna een jaar na het 
eerste alarm de Vervoersbond FNV in stelling. De ondernemingsraden van de betreffende 
bedrijven kregen veelal Engelstalige informatie toegestuurd; daarnaast overwoog de bond 
een onderzoek te laten verrichten.146 De BGD was sneller en organiseerde in oktober twee 
voorlichtingsbijeenkomsten over ontsmettingsgassen. De eerste voor leidinggevenden riep 
nogal wat beroering op door de feitelijke en onverbloemde – ook op schrift gestelde – uit-
eenzetting over de levensbedreigende risico’s van zuurstoftekort in ruimen en containers 
en de hulpverlening bij bewusteloosheid en schijndood.147 Bij de tweede bijeenkomst, een 
week later, voor bootbazen en leden van de ondernemingraden werd aanzienlijk voorzich-
tiger gesproken over “situaties die een gevaar kunnen opleveren voor de gezondheid”. De 
nadruk lag op informatieverstrekking, volgen van instructies en gebruiken van “adembe-
schermende apparatuur”.148

De wrevel was groot toen deze verschillen bekend werden. De BGD had vertrouwen 
verspeeld, terwijl de haveninspectie het verwijt trof steeds “aan de veilige kant” te blij-

141 J.C. van Broekhuizen (Chemiewinkel Universiteit van Amsterdam), Fosfine. Risico’s van blootstelling aan 
fosfine bij het lossen van cacao, Amsterdam, oktober 1987 (hierna: Fosfine).
142 Vereniging Bedrijfsgezondheidsdienst Amsterdam, Bestrijdingsmiddelen in cacaocontainers, 24 november 
1986.
143 M.J. Haak, Aan werknemers, Restanten bestrijdingsmiddelen ladingen cacao, 23 januari 1987 - IISG-AHBd.
144 Inspectie van de havenarbeid, Aan directie van Verenigd Cargadoorskantoor BV, 19 september 1987 - idem.
145 Brief van SHB’er aan ondernemingsraad, 23 september 1987 - idem.
146 FNV Magazine, 20 juni 1987.
147 Vereniging Bedrijfsgezondheidsdienst Amsterdam, Risico ontsmettingsgas en/of zuurstofgebrek , 21 septem-
ber 1987.
148 Vereniging Bedrijfsgezondheidsdienst Amsterdam, Risico’s bij de cacao-overslag, 30 september 1987.
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ven. Bij twijfels zou steun aan het recht op een werkonderbreking belangrijker moeten 
zijn dan het advies een masker te gebruiken. In plaats van de mensen aan te passen, zou 
het gif moeten verdwijnen.149 Drie dagen later voegde een ledenbijeenkomst daaraan kri-
tiek op de Vervoersbond FNV toe. In een maanden eerder aangekondigde bijeenkomst 
klonken bezwaren over de “overdreven bezorgdheid” voor de verdwijning van het cacao-
pakket uit Amsterdam. Minstens zo belangrijk als werkgelegenheid waren “welzijn en 
gezondheid”.150 De aanwezigen besloten tot een onderzoek door het Nederlands Instituut 
voor Arbeidsomstandigheden (NIA). Met steun van de bond zou een stuurgroep, bestaande 
uit leden van de ondernemingsraden, voor de coördinatie zorgen.151 Gefinancierd door de 
SVN die vanaf december 1987 met een vertegenwoordiger deel uitmaakte van de stuur-
groep, verscheen het onderzoeksrapport in mei 1988.152

De gezondheidsschadelijke cacaoaanvoer kwam in het brandpunt van de belangstelling 
van de havenarbeiders te staan. Ze uitten klachten, namen initiatieven naar onderzoekers 
en pleegden werkweigering. De kennis en maatregelen namen toe, de fosfine kwam terug.

Redenen tot grote zorg
In de tussentijd regende het klachten en als gevolg daarvan verzoeken aan de BGD ter 

plekke onderzoek te verrichten. In één geval wendde een ploeg havenwerkers uit Beverwijk 
– bus 980 – zich na een ziekenhuisopname van enkele collega’s tot de Chemiewinkel. Dit 
aan de Universiteit van Amsterdam verbonden instituut bracht op basis van literatuuron-
derzoek een bondig en niet mis te verstaan rapport uit. De conclusie luidde: “Fosfine is 
een zeer toxisch gas. Blootstelling hieraan moet bij het lossen van balen cacao vermeden 
worden.”153

Vlak voor Kerstmis 1987 kreeg de Beverwijkse bus 980 opnieuw met fosfine te maken. 
In twee ruimen van een schip lag veel residu. De arbeidshygiënist van de BGD adviseerde 
gebruik te maken van het gelaatsmasker en de resten met de stofzuiger te verwijderen. 
Na dertig minuten luchten stelde hij geen fosfine in de lucht vast. Bus 980 was niet over-
tuigd, vond het werk te gevaarlijk en meldde zich collectief ziek.154 Op rapport geroepen 
bij de directie hoorden de betrokkenen dat hun optreden “geenszins in overeenstemming 
was met het verwachte werkinzicht en verantwoordelijkheidsgevoel”. Het bedrijf Scheuer 
stelde hen voorlopig niet meer tewerk.155 De bondsbestuurder die de vergaderingen van de 
stuurgroep voorzat, was van mening dat deze groep geen standpunt hoorde in te nemen.156 
Een gevolg van het feit dat tegen de oorspronkelijke opzet in geen sprake meer was van een 
coördinerend werknemersorgaan. Na de uitbreiding met de SVN waren de deskundigen 

149 Verslag ondernemingsraad voorlichtingsbijeenkomst BGD, 20 september 1987 - IISG-AHBd.
150 Verslag ledenbijeenkomst in Bonte Zwaan, 2 oktober 1987 - idem.
151 Vervoersbond FNV, Aan OR CTA, SHB, VCK, Scheuer, Cornelder en ICM, 6 oktober 1987 - idem.
152 Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden, Phostoxin bij de cacao-overslag in de Amsterdamse 
haven. Een onderzoek naar de gezondheidsrisico’s van de havenwerkers, 1988 (hierna: Phostoxin) - IISG-AHBd.
153 Broekhuizen, Fosfine, p. 4.
154 Vereniging Bedrijfsgezondheidsdienst Amsterdam, Rapport Scheuer Stevedoring BV, 23 december 1987 
- IISG-AHBd.
155 SHB directie, 8 januari 1988 - idem.
156 Verslag vergadering Stuurgroep Phostoxin, 8 januari 1988 - idem.
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van de BGD en haveninspectie gevolgd en voerde een bondsbestuurder de regie en het 
woord.

Terwijl de cacaopiek op gang kwam en de ongerustheid onder de arbeiders toenam, brach-
ten kort na elkaar de stuurgroep en de haveninspectie richtlijnen uit om blootstelling aan 
fosfine te voorkomen. Beide kozen voor: gebruik beschermingsmiddelen, verwijder poeder 
en ventileer ruim of container.157 De haveninspectie verwachtte veel van de ontwikkeling 
van alternatieve middelen waarover de SVN sprak met cacaoproducenten en de fabrikant 
van Phostoxin.158

Tegen de achtergrond van de recente voorgeschiedenis – ziekenhuisopnames – waren 
deze richtlijnen niet baanbrekend en misschien zelfs bagatelliserend te noemen. De stuur-
groep liet immers de situaties buiten beschouwing, waarin arbeiders niet bereid waren 
aan het werk te beginnen of het voort te zetten. De inspectie maakte in haar inleiding 
de ongeloofwaardige opmerking dat “onacceptabele werksituaties (…) nimmer geconsta-
teerd” waren”.159

De aanpak van het NIA was anders. Tegen de zin van de SVN beperkten de onderzoe-
kers zich niet tot fosfine en het lossen van een schip of container.160 Aandacht kregen ook 
de opslag in de loodsen met toegepaste methylbromide en de overslag naar dekschuit, 
wagon of vrachtwagen. Bovendien gingen ze de relatie na met andere aspecten van de 
arbeidsomstandigheden, zoals fysieke belasting en “stressbevorderende werkdruk”.161 In 
de conclusies keerden de ervaringen terug van de geïnterviewde en geënquêteerde arbei-
ders. Ze varieerden van grote onbekendheid en onvoldoende aanwezigheid van bescher-
mingsmiddelen tot wantrouwen tegenover BGD en arbeidsinspectie. In een laatste con-
clusie wezen de onderzoekers op het grotere besmettingsrisico bij zware arbeid door de 
intensivering van de ademhaling en de eventueel ingeademde luchtverontreiniging.162 Eén 
van de aanbevelingen betrof een voor de arbeiders toegankelijk informatiesysteem dat alle 
gegevens over de lading van een schip bevatte bij aankomst in de haven.163

De ondernemingsraad van de SHB was redelijk tevreden over het eindrapport van het 
NIA, maar betreurde dat het uitgangspunt “geen gif in de haven” niet gevolgd was en dat 
de slachtoffers geen aandacht kregen. Tot ingrijpende maatregelen kwam het niet. Een 
vervolgonderzoek van de BGD naar blootstelling aan stof bevestigde de gezondheidspro-
blemen, terwijl de SVN geen sluitende afspraken bereikte met de leveranciers en de rede-
rijen.164 Bovendien kon de export ook geschieden uit relatief onbekende landen met een 
kleine productie. Zoals bijvoorbeeld in het voorjaar van 1990 bij CTA met ladingen uit het 

157 Bedrijfsgroep havens, Aan werknemers tewerkgesteld in de balen cacao, 3 november 1987 - idem.
158 Inspectie van de havenarbeid, Plan van aanpak, m.b.t. de bestrijdingsmiddelen problematiek in de cacao-
overslag, 18 november 1987 - idem.
159 SVN, Jaarverslag 1988, p. 17.
160 Verslag vergadering stuurgroep, 5 maart 1987 - IISG-AHBd.
161 NIA, Onderzoek cacao-overslag in de haven van Amsterdam. Tussenrapport, 25 februari 1988 - idem.
162 NIA, Phostoxin, pp. 53, 54.
163 Idem, pp. 43, 44 en pp. 56-60.
164 BGD, Gecombineerd blootstellingsonderzoek en longfunctieonderzoek in de cacao-overslag, mei 1990. Enkele 
conclusies. Blootstelling aan schimmels was zeer hoog, aan endotoxinen (stoffen gemaakt door bacteriën en 
schimmels) te hoog; mogelijk gevolg in beide gevallen afwijkingen in de longfunctie.
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ZuidAmerikaanse Ecuador (vrijgekomen fosfinegas zonder wit of grijs poeder165) en het 
WestAfrikaanse Gabon (zestien containers met cacao vol fosfineresidu).166 Dit patroon 
herhaalde zich in 1991.167

In september 1990 deed zich een ernstig incident voor met een ‘superinsecticide’, lindaan 
geheten. Giftig, slecht afbreekbaar en bij gebruik op de plantages belandend in de cacaobo-
nen; in Nederland sinds 1989 verboden. De ondernemingsraad kreeg een rapportje van de 
BGD in handen dat melding maakte van met lindaan verontreinigde bonen bij Pakhoed.168 
Zou bij transport stof ingeademd worden, dan was de concentratie te laag om schadelijk 
te zijn, maar ter voorkoming van contact met de huid luidde het advies “tijdens het werk 
handschoenen dragen en niet eten, drinken en roken. Na het werk moeten de overalls 
gewassen worden en moet er gedoucht worden”.169

De BGD was ingeschakeld, nadat de arbeiders die bij Pakhoed de bonen in een loods 
hadden opgeslagen bij toeval hoorden van een grondstoffenrapport dat sprak van veront-
reiniging.170 Het rapportje kregen ze nooit te zien, de BGD had advies uitgebracht aan de 
directie van Pakhoed en verklaarde geen controlefunctie te hebben. De eveneens geraad-
pleegde arbeidsinspectie veronderstelde dat de arbeiders op de hoogte waren gesteld. 
Verontwaardigd concludeerde de ondernemingsraad “dat een centraal meldpunt absoluut 
nodig was”.171

Doordat de kwaliteit van de cacaobonen in het geding was, ontstond er een contact 
met de Keuringsdienst van Waren. Dat leverde opnieuw verontrustende informatie op. 
Namelijk een ministeriële toelatingsverklaring om Phostoxin tabletten te gebruiken voor 
een Tilburgse groothandel in bestrijdingsmiddelen en kunstmeststof. Daaraan was gede-
tailleerde informatie toegevoegd over het veiligheidsrisico, de levering van het spul en een 
gebruiksaanwijzing voor onder meer granen. De etikettering op de verpakking moest voor-
zien zijn van een onderschrift “zeer vergiftig”. Schokkend was de datum: 7 juli 1982; ruim 
vijf jaar voordat de Chemiewinkel bus 980 op de hoogte kon stellen.172

165 Vereniging Bedrijfsgezondheidsdienst Amsterdam, rapport 8 februari 1990 - IISG-AHBd.
166 Idem, 28 maart 1990. Op 28 mei deed zich hetzelfde voor bij Scheuer met een lading afkomstig uit Nigeria. Op 
1 juli bij Waterlandse Havenbedrijven (Gabon) en 26 juli bij CTA (Ecuador) - Rapportages BGD, inmiddels: Stichting 
Bedrijfsgezondheids- en Bedrijfsveiligheidsdienst Amsterdam en Omstreken - idem.
167 Onder andere: 11 februari (Scheuer, Nigeria), 7 maart (CTA, Ivoorkust) en 12 juni 1991 (CTA, Costa Rica) - 
Rapportages BGD. De lugubere vondst van twee dode verstekelingen in maart 1995 maakte nog eens de ernst en 
hardnekkigheid van het gebruik van bestrijdingsmiddelen duidelijk. “De twee lijken lagen tussen een lading cacao, 
waar ook fosfine tabletten waren aangebracht.” AT5 Nieuws, 30 maart 1995.
168 H. Hekking, Er kleeft gif aan de cacao, in: Solidariteit, november 1990.
169 BGD, Betreft: met lindaan verontreinigde cacaobonen, 7 september 1990 - IISG-AHBd.
170 Pakhoed Amsterdam BV, Aan de ondernemingsraad i.o. van de Pakhoed-bedrijven in het 
Noordzeekanaalgebied, 15 januari 1991. Een brief van het plaatsvervangend bedrijfshoofd die de voorgeschiedenis 
reconstrueerde. Het onderzoeksrapport was van november 1989 - idem.
171 Verslag ondernemingsraad SHB, 22 oktober 1990 - idem.
172 Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, Beschikkende op de aanvraag 12 februari 1982  idem. 
Handelsonderneming Degesch Benelux, 7 juli 1982. De vergunning was eerst verlengd tot 1 december 1985, 
daarna tot 1 april 1990. Macaber was dat deze onderneming in haar naam verwijst naar Deutsche Gesellschaft 
für Schädlingsbekämpfung, de producent van chemische bestrijdingsmiddelen die het patent bezat op Zyklon B, 
een pesticide gebruikt in de gaskamers van de Duitse concentratiekampen. Degesch, dochteronderneming van 
Degussa (aandelen IG Farben: 42,5 procent), leverde dat via andere firma’s aan het Duitse leger en de SS. Huidige 
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Hoe ingrijpend in het leven van havenarbeiders de gezondheidsschade door chemische 
middelen ook was, voor de ondernemingsraad van de SHB was de fosfinekwestie geen 
zelfstandig verschijnsel. Het stond in direct verband met andere havenproblemen. 
Zoals de opdrijvende werking van het klaar naar huis systeem dat een steeds hogere 
taakstelling forceerde en een onderlinge verdeeldheid opriep over het wel of niet 
meegaan in de productierace. De onveiligheid en werkdruk namen ook toe door de 
verdwijning van vaste ploegverbanden met vaste reepgasten; “niet dat vroeger alles 
beter was, maar toen werd wel vaak rekening gehouden met de zwakste schakel in 
een ploeg”. Bovendien achtte de raad zich niet gesteund door instanties als de BGD 
en haveninspectie die met preventief beleid bezig zouden moeten zijn, maar vaak 
“economische argumenten van werkgevers” zwaarder lieten wegen.173

Die argumenten golden ook de ontslagen, waarop de ondernemers hoog inzetten. 
Antwerpse toestanden kwamen regelmatig ter sprake en de CAO-voorstellen zouden 
de handen van de bonden en de arbeiders voor vier jaar binden, een bijna provocerend 
scenario waarin de gewenste flexibilisering een bijzaak leek.
Niettemin was de blokkade tegen de gedwongen ontslagen met succes voortgezet 
en heerste met name bij de grote groep vertrekkers een gevoel van opluchting. Daar 
tegenover stond de ergernis over het ‘voldongen feit karakter’ van de akkoorden, 
waardoor afwijzing na de zeer moeizame voorgeschiedenis een sprong in het duister 
zou zijn. De herstructurering ging immers voort en met name de SHB stond nog heel 
wat te wachten.
Een serie aan de toekomst gewijde nota’s toekomst was niet geruststellend. Een SHB 
“nieuwe stijl” beoogde de leegloop de status van tijdelijke werkloosheid te verschaffen.

naam: Detia-Degesch - W. Lambrecht, Zyklon B, eine Ergänzung, Vierteljahreshefte für freie Geschichtsforschung, 
März 1997.
173 Ondernemingsraad SHB Amsterdam, Arbeidsomstandigheden. Open Brief, 29 mei 1991 - IISG-AHBd.




